
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 

ILICA 85, ZAGREB 

 

KLASA: 406-01/16-02/01 

URBROJ: 251-77-02/1-16-16 

 

Zagreb, 25. srpnja 2016.  

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE br. 3/2016. 

 

Poštovani, 

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, pokreće postupak  nabave nastavnog 

materijala evidencijski broj BN-3/2016  uz suglasnost dekana,  te objavljuje ovaj Poziv na 

dostavu ponude. Sukladno članku 18., stavak  3. Zakona o javnoj nabavi  sredstva su 

osigurana u planu nabave. Molimo Vas ponudu  za:  

 

Predmet nabave: Materija za nastavu, sukladno troškovniku u prilogu 

 

1. Podaci o naručitelju 

 

 AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

Ilica 85 

10 000 Zagreb 

OIB: 95847257607 

 

Telefon: 01/3711 301; 01/3711 440; Telefaks: 01/3711 440   

Kontakt osoba: Mirjana Žigman, dipl. oec., rukovoditeljica materijalno financijskog 

poslovanja, izv. prof. art. Tomislav Buntak i Tina Burica Pasarić, računovodstveni djelatnik   

Elektronska pošta: alu@alu, mzigman@alu.hr  

Url: www.alu.hr   

 

2. Opis predmeta nabave 

 

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje poziv za  nabavu potrošnog 

materijala za nastavu. Molimo Vas ponudu s jediničnim cijenama prema troškovnicima za 

pojedine grupe predmeta nabave.  

Cijene ponude za vrijeme trajanja ugovora neće se mijenjati. Ponuditelj je obavezan dostaviti 

izjavu o nepromjenjivosti cijena za ugovoreno razdoblje od 1 godine. 

 

Predmet nabave: MATERIJAL ZA NASTAVU 

Grupa 1:  Papir i kartoni 

Grupa 2:  Pribor i alat koji se koristi na nastavi 

Grupa 3:  Boje i otapala 

  

Rok isporuke robe: sukcesivan, prema narudžbenici Naručitelja 

 

3. Procijenjena vrijednost nabave za cjelokupan predmet nabave: 195.000,00 kn 

    Za grupu 1: Papir i kartoni : 30.000,00 kn 

    Za grupu 2: Pribor i alat koji se koristi u nastavi: 40.000,00kn  

mailto:mzigman@alu.hr


    Za grupu 3: Boje i otapala: 125.000,00 kn 

 

4. Sadržaj i način dostave ponuda 

 

Sadržaj ponude 

 

Ponuda sačinjava ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni: 

 

Ponudbeni list 

Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar 

Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument, dokaz ne smije biti stariji 

od 30 dana. 

Popunjeni i ovjereni troškovnik za svaku grupu predmeta nabave. 

Nuđenje po grupama, s time da moraju biti ponuđene sve stavke troškovnika pojedine grupe. 

 
Način dostave ponuda 

 

Ponude se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i 

adresom Ponuditelja, s naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi i naznakom „NE 

OTVARAJ“  

 

Ponude se dostavljaju u Urudžbeni ured Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu, Ilica 85, 10 000 Zagreb, svaki radni dan od 8.00 – 14.00 sati. 

 

Ponude je potrebno dostaviti do srijede, 10. kolovoza 2016. godine do 12:00 sati bez obzira 

na način dostave. Zakašnjele ponude bit će neotvorene vraćene na adresu ponuditelja. 

Otvaranje ponuda nije javno.  

Ponude je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje 

listova i dijelova ponuda. 

 

5. Rok, načini i uvjeti plaćanja 

 

Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika Državnog 

proračuna, a u roku 30 dana od dana isporuke te ispostavljenog računa te od strane Naručitelja 

potpisanog i ovjerenog dokaza o primitku robe, otpremnica. 

 

Odredbe o cijeni ponude: 

U cijeni ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijenu je 

potrebno prikazati na način da se iskaže cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a te cijena 

ponude sa PDV-om.  

Ponuđena cijena neće se mijenjati za vrijeme važenja ugovora. 

 

Kriterij odabira je najniža cijena ponude. 

 

Izabranom ponuditelju dostavit će se Odluka o prihvaćanju ponude. 

S odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o nabavi koji će biti osnova za naručivanje 

robe putem narudžbenice.  

 

           DEKAN 

                                                                          red. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, v.r.                



 

PONUDBENI LIST 

 

Broj ponude: _________________    Datum ponude: ________________ 

 

Naručitelj: AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Zagreb, Ilica  

85. 

Predmet nabave:  MATERIJAL ZA NASTAVU 

Grupa 1: Papir i kartoni 

Zajednica ponuditelja (zaokružiti) DA* NE 

Naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice 

ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s 

naručiteljem 

 

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji 

sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) 
 

IBAN i naziv banke kod koje je otvoren račun  

Gospodarski subjekt u sustavu poreza na dodanu 

vrijednost (zaokružiti) 

DA NE 

Adresa za dostavu pošte  

Adresa e-pošte  

Broj telefona  

Broj faksa  

Kontakt osoba ponuditelja (ime, prezime, 

funkcija) 
 

Ovlaštena/e osoba/e za potpisivanje ugovora 

(ime, prezime, funkcija) 
 

Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice 

ponuditelja ovlašten za komunikaciju s 

naručiteljem (predmet, količina, vrijednost i 

postotni dio) 

 

Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti) DA** NE 

Rok valjanosti ponude  

CIJENA PONUDE BEZ POREZA NA 

DODANU VRIJEDNOST 

 

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST  

UKUPNA CIJENA PONUDE S POREZOM 

NA DODANU VRIJEDNOST 

 

 

 

           Za ponuditelja 

 

       _________________________________ 

    M.P.  (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe) 
 
 

 

 

________________________ 
*     u slučaju zajednice ponuditelja popuniti Dodatak I ponudbenom listu 

** u slučaju sudjelovanja podizvoditelja popuniti Dodatak II ponudbenom listu 



 

PONUDBENI LIST 

 
 

Broj ponude: _________________    Datum ponude: ________________ 

 

Naručitelj: AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU , Zagreb, Ilica  

85. 

Predmet nabave:  MATERIJAL ZA NASTAVU 

Grupa 2: Pribor i alat koji se koristi na nastavi 

Zajednica ponuditelja (zaokružiti) DA* NE 

Naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice 

ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s 

naručiteljem 

 

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji 

sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) 
 

IBAN i naziv banke kod koje je otvoren račun  

Gospodarski subjekt u sustavu poreza na dodanu 

vrijednost (zaokružiti) 

DA NE 

Adresa za dostavu pošte  

Adresa e-pošte  

Broj telefona  

Broj faksa  

Kontakt osoba ponuditelja (ime, prezime, 

funkcija) 
 

Ovlaštena/e osoba/e za potpisivanje ugovora 

(ime, prezime, funkcija) 
 

Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice 

ponuditelja ovlašten za komunikaciju s 

naručiteljem (predmet, količina, vrijednost i 

postotni dio) 

 

Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti) DA** NE 

Rok valjanosti ponude  

CIJENA PONUDE BEZ POREZA NA 

DODANU VRIJEDNOST 

 

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST  

UKUPNA CIJENA PONUDE S POREZOM 

NA DODANU VRIJEDNOST 

 

 

 

       Za ponuditelja 

 

       _________________________________ 

    M.P.  (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



PONUDBENI LIST 

 
 

Broj ponude: _________________    Datum ponude: ________________ 

 

Naručitelj: AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU , Zagreb, Ilica  

85. 

Predmet nabave:  MATERIJAL ZA NASTAVU 

Grupa 3: Boje i lakovi 

Zajednica ponuditelja (zaokružiti) DA* NE 

Naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice 

ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s 

naručiteljem 

 

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji 

sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) 
 

IBAN i naziv banke kod koje je otvoren račun  

Gospodarski subjekt u sustavu poreza na dodanu 

vrijednost (zaokružiti) 

DA NE 

Adresa za dostavu pošte  

Adresa e-pošte  

Broj telefona  

Broj faksa  

Kontakt osoba ponuditelja (ime, prezime, 

funkcija) 
 

Ovlaštena/e osoba/e za potpisivanje ugovora 

(ime, prezime, funkcija) 
 

Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice 

ponuditelja ovlašten za komunikaciju s 

naručiteljem (predmet, količina, vrijednost i 

postotni dio) 

 

Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti) DA** NE 

Rok valjanosti ponude  

CIJENA PONUDE BEZ POREZA NA 

DODANU VRIJEDNOST 

 

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST  

UKUPNA CIJENA PONUDE S POREZOM 

NA DODANU VRIJEDNOST 

 

 

 

       Za ponuditelja 

 

       _________________________________ 

    M.P.  (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe) 
 
 

 

________________________ 

 

 

 

 

 



PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA 
(priložiti samo u slučaju ponude zajednice ponuditelja) 

Predmet nabave: MATERIJAL ZA NASTAVU 

Grupa:  
 

Naziv i sjedište člana zajednice ponuditelja 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji 

sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) 

 

IBAN i naziv banke kod koje je otvoren račun  

Gospodarski subjekt u sustavu poreza na dodanu 

vrijednost (zaokružiti) 

DA NE 

Adresa za dostavu pošte 

 

 

 

Adresa e-pošte  

Broj telefona  

Broj faksa  

Kontakt osoba (ime, prezime, funkcija) 

 

 

Ovlaštena/e osoba/e za potpisivanje ugovora 

(ime, prezime, funkcija) 

 

Dio ugovora koji će izvršavati naprijed navedeni 

član zajednice ponuditelja (predmet, količina, 

vrijednost i postotni dio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Za člana zajednice ponuditelja 

 

       _________________________________ 

    M.P.               (ime, prezime i potpis odgovorne osobe) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODACI O PODIZVODITELJIMA 
(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora ustupa podizvoditeljima) 

 

Predmet nabave: MATERIJAL ZA NASTAVU 

Grupa: 
 

Naziv i sjedište podizvoditelja 

 

 

 

 

 

 

 

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema 

zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je 

primjenjivo) 

 

IBAN i naziv banke kod koje je otvoren račun  

Gospodarski subjekt u sustavu poreza na dodanu 

vrijednost (zaokružiti) 

DA NE 

Adresa za dostavu pošte 

 

 

 

Adresa e-pošte  

Broj telefona  

Broj faksa  

Kontakt osoba (ime, prezime, funkcija) 

 

 

Dio ugovora koji će izvršavati podizvoditelj 

(predmet, količina, vrijednost podugovora i 

postotni dio ugovora koji se daje u podugovor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Napomena: Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja 


